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چكيده

ژن  GHبه دليل تاثير عمده آن بر رشد و متابوليسم ،يکي از مهمترين ژن هاي کانديد موثر بر عملکرد جوجه ها می باشد .به
منظور بررسي چند شکلي ژن  GHو  GHRاز  160قطعه از مرغان ايستگاه اصالح نژاد مرغ بومي مازندران به صورت تصادفي
خون گيري بعمل آمد .استخراج  DNAبه کمک روش نمکي بهينه يافته و واکنش زنجيره اي پلي مراز جهت تکثير يک قطعه
 1050جفت بازي از ژن  GHو يک قطعه  718جفت بازي از ژن  GHRانجام گرفت .قطعه تکثير شده ژن  GHبه کمک آنزيم
محدودگر  SacIوجود دو آلل  +و -و قطعه تکثير ش�ده ژن  GHRبه کمک آنزيم محدودگر  HindIIIوجود دو آلل  Aو B
را آشکار نمود .فراوانی های آللی در جایگاه ژن  GHبرابر ( 0/7981آلل )+و ( 0/2019آلل  ،)-و برای جایگاه ژن  GHRبرابر
( 0/9937آلل  )Aو ( 0/0063آلل  )Bبود .ژنوتيپ هاي  -/+ ، +/+و  -/-براي ژن  GHبه ترتیب با فراواني 0/3653 ، 0/6153
و  0/0192و دو ژنوتيپ AAو  BBبراي ژن  GHRبه ترتیب با فراواني  0/9937و  0/0063در اين گله تش�خيص داده ش�دند.
ميزان هتروزيگوس�يتي پايين مربوط به ژن  GHدر گله مورد مطالعه را مي توان به بس�ته بودن يا اندازه موثر گله نسبت داد.
تجزي�ه و تحلي�ل داده هاي فنوتيپي نش�ان داد که ژنوتیپ های ژن  GHبه صورت معن�ی داری ( )P ≥0/03روی صفت وزن
بدن در سن دوازده هفتگی موثر است .مقايسه ميانگين ها آشکار نمود ،ژنوتيپ های  +/+داراي وزن دوازده هفتگی باالتري
نسبت به ديگر ژنوتیپ ها هستند .روابط بین كليه ژنوتیپ هاي  GHRو ساير ژنوتیپ های ژن  GHبا داده های فنوتیپی و
ارزش هاي اصالحی معني دار نبود (.)P< 0/05
كلمات كليدي ، GH ، GHR :چند شکلي ،ارزش هاي اصالحی ،مرغ بومي مازندران

(پژوهشوسازندگی)
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Polymorphism in GH and GHR loci and its association with phenotypic and breeding values of body weight
traits in breeder hens of Mazandarn native fowls breeding station
By: Babak Enayati, Department of Animal Sciences, College of Animal and Aquatic Sciences, Mazandaran University
(Corresponding Author; Tel: +989111866718) Godrat Rahimi Mianji, Department of Animal Sciences, Faculty of
Animal Sciences an Fishery, Sari Agricultural Sciences Resources University, Sari, Abdolahad Shadparvar, Department
of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Guilan University, Rasht.
The chicken growth hormone gene is considered as one of the most important candidate genes that can influence
chicken performance traits because of its crucial function in growth and metabolism. In order to detect polymorphism
in GH and GHR loci 160 blood samples were collected randomly from breeder hens of Mazandaran native fowls
)breeding station. DNA was extracted using modified salting out procedures and polymerase chain reaction (PCR
were used for amplification of fragments with the length of 1050 bp at GH and 718 bp at GHR loci. The treatment
of fragments at GH and GHR loci with SacI and HindIII restriction enzymes were revealed +, - and A and B alleles,
respectively. The frequencies of alleles at GH locus were + (0.7981), - (0.2019) and for GHR were A (0.9937) and B
(0.0063). The genotype frequencies were +/+ (0.6153), +/- (0.3653) and -/- (0.0192) for GH locus and AA (0.9937) and
BB (0.0063) for GHR locus. Low heterozigosity of GH gene could be due to closed and small effective number size
of flock. Phenotypic analysis showed that GH genotypes were significantly affected body weight (BW) at 12 weeks of
age (P≤0.03). Comparison of means indicated that +/+ genotypes had higher BW at 12 weeks than the other genotypes.
The relationships between GHR and other GH genotypes with phenotypic data or breeding values traits were not
significant (P>0.05).
Keywords: Growth hormone, Growth hormone receptor, Polymorphism, Breeding value and Mazadaran native hen

مقدمه

در س��ال هاي اخير با وارد ش��دن روش هاي مولکولي از جمله اس��تفاده
از اس��تراتژي ژن ه��اي اصلي و کاندي��د در تحقيقات اصالح ن��ژادي ،به نظر
مي رس��د که تغييرات بنيادي در علم اصالح نژاد در حال وقوع اس��ت .البته
در ح��ال حاض��ر تعداد کم��ي از ژن ها ی عمده و موث��ر روي صفات کمي و
تغيي��رات مورفولوژيکي آنها در طيور به تاييد رس��يده و بر روي ژنوم نقش��ه
يابي ش��ده اس��ت ( .)16 ، 2در اين موارد پيوس��تگي بين فنوتيپ و ژنوتيپ،
م��ي تواند بخوبي نقش يک ژن را در عملکرد پيچيده يک صفت نش��ان دهد
( .)17يک��ي از ژن ه��اي کانديد که مورد توجه زي��ادي قرار گرفته ،ژن GH
(هورمون رش��د) است .اين ژن نقش��ي حياتي را در کنترل رشد و متابوليسم
بازي مي کند .همچنين همبس��تگي بالقوه اي بين چند شکلي هاي هورمون
رش��د و صفات اقتصادي وجود دارد ،که در کارکردهاي بيولوژيکي از س��طح
س��لولي گرفته تا تغييرات فنوتيپي در ارگانيسم ها نقش هاي مختلفي را ايفا
م��ي نمايد ( .)14به نظر مي رس��د هورمون رش��د از مهمترين هورمون هاي
غده هيپوفيز است که متابوليسم کربوهيدرات را در پرندگان تحت تاثير قرار
مي دهد .گزارش ش��ده است که تزريق هورمون رشد مقدار گلوکز پالسما را
(در جوج��ه ها) تغيير نمي دهد ،اما موجب کاه��ش گلوکاگن (در اردک ها)
و ب��اال رفتن ميزان انس��ولين (در اردک ها و غازها) مي ش��ود ( .)6تحقیقات
انجام ش��ده نشان داده اس��ت که تزريق هورمون رشد در جوجه هايي که در
محروميت غذايي نبوده اند ،مقدار گليکوژن قلب را به س��رعت (به ميزان صد
در صد در طي يک س��اعت) افزايش داده در حالي که بر مقدار گليکوژن کبد
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تاثيري نداشته اس��ت ( .)6هورمون رشد پرندگان در قياس با مقادير مساوي
از هورمون رشد پستانداران ،حتي در غياب گلوکورتيکوئيدهاي پشتيبان ،در
تحريک واکنش ليپوليز و آزاد سازي گليسرول در سلول هاي چربي پرندگان
بس��يار موثرتر بوده است ( .)7ساختار ژن  GHدر طيور مشابه هورمون هاي
رش��د در ديگر گونه ها بخصوص هورمون رش��د گاو مي باش��د که داراي يک
توالي 1792جفت بازي با  5اگزون و  4اينترون در اندازه هاي264،231،227
و 273جفت باز مي باش��د ( .)3عملکرد هورمون رش��د در طيور به باند شدن
آن با گيرنده و غلظت هورمون رش��د بس��تگي دارد .پايان اين فرايند (ترکيب
هورمون  -گيرنده) باعث کاهش در بيان ژن ( GHRگیرنده هورمون رش��د)
مي ش��ود ( .)8در جوجه هاي کوتوله موتاس��يون هايي که در ژن  GHRرخ
مي دهد از متصل ش��دن شدن هورمون رش��د با جايگاه هدف در گيرنده آن
جلوگيري مي نمايد ( .)8در جوجه ها ،کوتولگي وابس��ته به جنس ()dwdw
ناش��ي از عدم حس��ايت به هورمون رش��د و علت آن بروز يک جهش در ژن
 GHRگزارش شده است (.)1
چند شکلي ژن  GHو گيرنده آن در يک سری از سويه هاي تخم گذار
و جوجه هاي گوشتي و ارتباط آنها با صفت توليد تخم در مرغان تخم گذار و
اندازه چربي شکمي در جوجه هاي گوشتي درمطالعات مختلف مورد بررسي
قرارگرفته اس��ت ( .)14 ، 5رابطه بين چند ژن کانديد شامل گيرنده هورمون
رش��د ،گيرنده آزاد کننده گنادوتروپين ها و نوروپپتيد  Yو صفات توليدمثلي
در يک ش��جره از الين مادري اصالح ش��ده جوجه هاي گوشتي تجاري مورد
بررس��ي ق��رار گرفت .صفات م��ورد نظر ش��امل تعداد کل تخم م��رغ ،تعداد

(پژوهشوسازندگی)

چندشکلی در جایگاه های ...

تخم هاي دو زرده و س��ن در اولين تخم گذاري بوده است .نتايج اين تحقيق
يک رابطه غلبه از ژن نوروپپتيد  Yروي سن در اولين تخم گذاري و يک اثر
افزايش��ي از ژن گيرنده آزاد کننده گنادوتروپين ها روي تعداد تخم هاي دو
زرده را نش��ان داد ( .)4بروز جهش و يا تغيير در س��اختار  DNAمي تواند
ضم��ن تغيير در عملکرد يک صفت ،امکان تغيير در ارزش هاي اصالحی آن
صفات را نيز ميسر سازد (.)12
شناسايي چند شکلي در اينترون  4از ژن  GHکه روي کروموزوم شماره
يک قرار گرفته اس��ت ،همین طور شناسایی چند شکلی بخشي از اينترون 2
ژن  GHRکه این ژن نیز روي کروموزوم جنسي  Zقرار دارد ،از اهداف اصلی
این تحقیق می باش��د .سایر اهداف مورد نظر ،یافتن ارتباط بين ژنوتيپ هاي
حاص��ل از دو ژن  GHو  GHRبا داده هاي فنوتيپي و ارزش هاي اصالحي
چهار صف��ت وزن يک روزگي ( ،)BW1وزن هش��ت هفتگي ( ،)BW8وزن
دوازده هفتگ��ي ( )BW12و وزن بدن در زمان بلوغ جنس��ي ( ،)BWMدر
جمعيت مرغان مولد ايستگاه اصالح نژاد مرغ بومي مازندران می باشد.

مواد و روش ها

نمونه برداري و انجام واکنش PCR

تعداد  160نمونه خون از مرغان ايستگاه اصالح نژاد مرغ بومي مازندران
بط��ور تصادفي تهيه و اس��تخراج  DNAاز  50ميکروليتر خون تام به روش
نمکي بهينه يافته انجام گرفت .کميت و کيفيت  DNAاس��تخراج ش��ده به
ترتيب بوس��يله روش هاي اس��پکتروفتومتري و ژل الکتروفورز تعيين گرديد.
تکثي��ر قطع��ات مورد نظر در جايگاه هاي ژن  GHو گيرنده آن به ترتیب در
اندازه های  1050جفت باز و  718جفت باز توس��ط آغازگرهاي اختصاصي و
با استفاده از واکنش زنجيره اي پليمراز ( )PCRانجام گرفت (جدول .)1

غلظ��ت مواد مورد اس��تفاده در  PCRعبارت بودن��د از بافر 0/1 ،X1
موالر  0/2 ،Mgcl2موالر  0/5 ،dNTPمیکرو موالر برای هرکدام از پرایمر
های رفت و برگش��ت 50 ،نانوگرم  DNAالگو 1 ،واحد آنزیم تک پلی مراز
و س��پس حجم محلول توس��ط آب دوبار تقطیر به  25میکرو لیتر رس��انده
ش��د .دما و زمان هاي اس��تفاده ش��ده در س��يکل حرارتي براي هر يک از
جايگاه ها در جدول  2نش��ان داده ش��د .پس از انجام واکنش  PCRجهت
کنت��رل محص��ول  ،PCRمحصوالت آن به کم��ک ژل آگارز  0/8درصد به
مدت  25دقيقه با ولتاژ  85الکتروفورز ،سپس با اتديوم برومايد رنگ آميزي
و به کمک اش��عه ماوراء بنفش مشاهده گرديد .براي مقايسه قطعات تکثير
ش��ده و اندازه گيري ط��ول قطعات از مارکر  50جف��ت بازي (SMO371
کمپاني فرمنتاز) استفاده گرديد.
جه��ت هض��م آنزيمي محصوالت حاص��ل از واکن��ش  PCRاز  6تا 8
ميکروليتر محصول  0/7 ،PCRميکروليتر آنزيم محدودگر 2/5 ،ميکروليتر
بافر واکنش آنزيمي ( )X10و  8/8تا  10/8ميکروليتر آب ديونيزه اس��تفاده
گردي��د .از آنزي��م هاي محدودگ��ر  SacIو  HindIIIب��ه ترتيب براي ژن
 GHو  GHRاس��تفاده ش��د .محصوالت  PCRبعد از هضم آنزيمي روي
ژل آگارز  2/5درص��د با ولتاژ  115و زمان  90دقیقه الکتروفورز و به کمک
رنگ آميزي با اتديوم برومايد رويت گرديد .با شناس��ايي آلل ها ،ژنوتيپ هر
يک از نمونه ها تعيين و وفور ژني و ژنوتيپي به کمک نرم افزار POPGEN
نسخه  1/31انجام گرفت (.)18
پيش بيني ارزش هاي اصالحی

ارزش ه��اي اصالحی حيوانات ب��رای صفات BW12 ،BW8 ،BW1
و  BWMبا اس��تفاده از اطالعات شجره اي مرغان بومي مرکز اصالح نژاد

جدول  -1توالي آعازگرهاي مورد استفاده براي هر يک از جايگاه هاي ژني

منابع

نام جايگاه

توالي ()5 / ---------- 3/
CTAAAGGACCTGGAAGAAGGG

5و9

GH

AACTTGTCGTAGGTGGGTCTG

GGCTCTCCATGGGTATTAGGA

 5و 11

GHR

GCTGGTGAACCAATCTCGGTT
جدول  -2درجه حرارت به کار گرفته شده در واکنش  PCRبراي هر يک از جايگاه هاي  GHو GHR

زمان (ثانيه)

دما ()Cº

مراحل

30

92

واسرشته سازي

120

62

اتصال

90

72

بسط

30

92

واسرشته سازي

80

59

اتصال

90

72

بسط

(پژوهشوسازندگی)

ژن

GH

GHR
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مرغ مازندران از س��ال  1375به بعد بدست آمد .فایل داده ها دارای حدود
 40000رک��ورد ،مرب��وط به  9نس��ل و  4هچ بود .پیش بین��ی ارزش هاي
اصالح��ی به صورت چند صفت��ي به کمک نرم اف��زار  DFREMLانجام
گرف��ت( .)13مدل آماري ش��ماره  1براي پيش بين��ي ارزش هاي اصالحی
صفات وزن در يک روزگي ،وزن در هشت هفتگي و وزن در دوازده هفتگي
مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به اين نکته که سن بلوغ جنسي مي تواند
صفت وزن بدن در زمان بلوغ جنس��ي را تحت تاثير قرار دهد براي محاسبه
ارزش صفت ياد شده عامل سن بلوغ جنسی به عنوان یک اثر تصادفی برای
پی��ش بین��ی ارزش اصالحی صفت وزن بدن در زمان بلوغ جنس��ی در نظر
گرفته شد.
(مدل )1

y i = X i b i + Z1i a i + Z 2 i m i + e i

 =yiبردار مشاهدات  iامین صفت =bi ،بردار اثر عوامل ثابت بر مشاهدات
 iامی��ن صفت =ai ،ب��ردار ارزش اصالحی =ei ،بردار اث��ر باقیمانده موثر بر
مش��اهدات  iامی��ن صف��ت =Xi ،ماتریس ضرایب مربوط به ب��ردار =Z1i ،
ماتری��س ضرایب مربوط به ب��ردار  =Z2i ،ماتریس ضرایب مربوط به بردار
 mب��وده و  i=1 ،...،4به ترتیب ،صفات وزن بدن در س��ن های یک روزگی ،
هش��ت هفتگی ،دوازده هفتگی و وزن بدن در زمان بلوغ جنس��ی می باشد.
بردار  b 1تا b 4حاوی اثرات ثابت گسسته سال  -هچ و اثر جنس ،و اثر ثابت
پیوسته سن بلوغ جنسی و بردارهای  a 1تا  a 4حاوی اثرات تصادفی ژنتیکی
(ارزش اصالح��ی) صف��ات  BW12 ، BW8 ،BW1و  BWMو ب��ردار
 m 1ت��ا  m 4حاوی بردار اثرات مادری صفات  BW12 ، BW8 ،BW1و
 BWMمی باشد.
تعيين اثر ژنوتيپ

جه��ت يافتن رابطه بي��ن ژنوتيپ هاي حاصل ب��ا داده هاي فنوتيپي و
ارزش های اصالحی از مدل های ش��ماره  3 ،2و  4به کمک رويه GLM
نرم افزار  SAS((V9.1انجام شد( .)15مدل هاي شماره  2براي سه صفت
وزن در يک روزگي ،وزن در هشت هفتگي و وزن در دوازده هفتگي و مدل
 3برای صفت وزن در زمان بلوغ جنسي استفاده شد
yijkl= µ+gi+hj+sk+εijkl
(مدل )2
 = yijklمقدار فنوتيپي صفت مورد بررس��ي = µ ،ميانگين کل = gi،اثر
ژن  = GH ،hjاثر هچ = sk،اثر جنس و  =εijklاثر تصادفي باقي مانده.
yijkl= µ+gi+hj+sk+b(xijk-xb)+εijkl
(مدل )3
 = yijklمقدار فنوتيپي صفت مورد بررس��ي = µ ،ميانگين کل = gi ،اثر
ژن  = GH ، hjاثر هچ = sk ،اثر جنس =εijkl ،اثر تصادفي باقي مانده =b
ضريب تابعيت سن بلوغ جنسي روي صفت وزن بدن در زمان بلوغ= xijk ،
سن بلوغ جنسي = xb ،ميانگين تصحيح شده صفت سن بلوغ جنسي.
ب��راي يافتن رابطه بين ژنوتيپ ه��اي حاصل از ژن  GHبا ارزش هاي
اصالحی صفات مورد بررسي از مدل شماره  4استفاده شد.
ei+gi+µ =yi
(مدل )4
 = yiارزش اصالحی صفت مورد بررسي = µ ،ميانگين کل = gi ،اثر ژن
 GHو = eiاثر تصادفي باقي مانده.
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ب��ه کمک آزمون حداقل مربعات ،ميانگين ها تصحيح ش��د و به کمک
مقايسه ميانگين ها اختالف بين ميانگين ها بررسي گرديد.

نتايج و بحث

ژنوتيپ هاي حاصل از هضم آنزيمي در جايگاه  GHتوسط آنزيم SacI
س��ه ژنوتي��پ " "-/+"، "+/+و " "-/-که به ترتیب دارای قطعه  ،1050س��ه
قطع��ه  1050و  600و  450و دو قطع��ه  600و  450جفت بازی و جايگاه
 GHRبع��د از هضم آنزيمي ب��ه کمک آنزيم  HindIIIدو ژنوتيپ  AAو
 BBک��ه به ترتیب دارای س��ه قطع��ه  247 ،314و  157و دو قطعه  400و
 314جفت بازی ايجاد نمود (اش��کال  1و  .)2عدم رويت افراد هتروزيگوت
در جاي��گاه ژني  GHRاحتماال به اين نکته اش��اره دارد که وفور آلل  Bدر
اين گله در حد بس��يار پايين ب��وده و همچنين به دليل قرار گرفتن اين ژن
روي کروموزوم جنس��ي  Zفق��ط در خروس هاي گله ام��کان رويت افراد
هتروزيگوت وجود داش��ته که به دليل تع��داد کم خروس هاي نمونه گيري
ش��ده (براساس نس��بت  1به  )7اين امکان فراهم نشده است ،همچنین به
دلی��ل عدم رویت تعداد کافی از ژنوتیپ  BBو بس��نده نبودن تعداد تکرار،
ام��کان آنالیز آماری برای یافتن رابطه بین داده های فنوتیپی و ارزش های
اصالحی صفات با ژن  GHRوجود نداش��ت ..جايگاه ژني GHژنوتيپ +/+
بيشترين تعداد و فراواني را در گله مورد بررسي نشان داد .فراواني ژنوتیپی
و آللی ژن های  GHو  GHRدر جدول ش��ماره  3نش��ان داده شده است.
در تحقيق��ي فراوان��ي ژنوتيپ ه��اي ژن  GHدر مرغان لگهورن س��فيد به
ترتيب براي ژنوتيپ هاي  -/+ ، +/+و  -/-برابر  0/44 ، 0/36و  0/2و فراواني
ژنوتي��پ ه��اي ژن  GHRدر اين نژاد براي ژنوتيپ ه��اي  AAو  BBبه
ترتيب  0/52و  0/48گزارش گرديد ( .)5همچنين فراواني ژنوتيپ هاي ژن
 GHRدر جوج��ه ه��اي نژاد خالص ونچانگ چين ب��ه ترتيب براي ژنوتيپ
هاي  AAو  BBبرابر  0/94و  0/06بود ( .)11نتایج بررس��ی های مولکولی
و قطعات تشکیل شده روی ژل آگارز بعد از هضم آنزیمی (شکل  ،)1حاکی
از این موضوع است که قطعه تکثیر شده ژن  GHدر مرغان بومی مازندران
جدید بوده و تاکنون در نژاد و یا س��ویه دیگری گزارش نش��ده اس��ت .زيرا
قطعه مورد انتظار براس��اس مقاله مرجع و توالي بانكژن يك توالي 1168
جفت بازي مي باشد ولي در اين تحقيق يك قطعه  1050جفت بازي تكثير
گرديد .ضمناً بر اساس توالي آنزيم برش دهنده انتظار ايجاد دو قطعه 140
و  1028جف��ت بازي بود كه دو قطعه  450و  600جفت بازي ايجاد ش��د.
جهت بررس��ی دقیق تر و احتم��االً گزارش آن ،نیاز ب��ه تعیین توالی قطعه
تكثير ش��ده در حالت برش نخورده و برش خورده می باش��د که در دس��ت
انجام است.
آزم��ون مربع کاي برقراري تع��ادل هاردي -واينب��رگ در جايگاه ژني
 GHرا تايي��د ،اما نش��ان داد که جايگاه ژن��ي  GHRدر اين گله در تعادل
"
نمي باش��د .نتايج بدست آمده بيانگر آن اس��ت که جايگاه  GHRاحتماالً
تحت تاثير استراتژي انتخاب قرار گرفته است .ميزان هتروزيگوسيتي يکي از
شاخص هاي ميزان تنوع ژنتيکي در يک جمعيت به حساب مي آيد .ميزان
هتروزيگوسيتي براي جايگاه  GHدر اين گله  0/3223بدست آمد که بسته
بودن گله احتماال س��بب کاهش سطح هتروزيگوسيتي در اين جايگاه شده
است (جدول .)3
ژنوتيپ  GHتاثي��ر معني داري روي ارزش هاي فنوتيپي وزن در يک

(پژوهشوسازندگی)

چندشکلی در جایگاه های ...
جدول  -3فراواني ژني و ژنوتيپي در جايگاه هاي ژني  GHو  GHRو هموزايگوسيتي( ،)Hoهتروزيگوسيتي( ،)Heفراواني مشاهده شده( )Oو
فراواني مورد انتظار ()eدر جايگاه ژني GH

فراواني ژنوتيپي

X2
-/-

-/+

فراواني آللي
-

+/+

جايگاه ژني
+

2/67

GH
0/0195

0/3651

0/6154

0/2019

0/7981

BB

AB

AA

B

A

311

GHR
0/0065

0

0/9935

0/0064

0/9936

)He (e

)He (O

)Ho (e

)Ho (O

0/3223

0/3654

0/6767

0/6346

GH

0/0127

0

0/987

1

GHR

روزگي ،وزن در هش��ت هفتگي و وزن بدن در س��ن بلوغ جنسي نداشت اما
روي صفت وزن بدن در دوازده هفتگي اثر معني داري ( )P≥0/05داش��ت.
اثر ژنوتيپ هاي حاصل از ژن  GHروي ارزش اصالحی هيچکدام از صفات
معني دار نبود (جدول  .)5مقايس��ات ميانگين نش��ان داد ک��ه افراد داراي
ژنوتيپ  +/+اختالف معني داري با ميانگين افراد داراي ژنوتيپ  -/+نداشته،
ام��ا با ميانگين افراد داراي ژنوتي��پ  -/-اختالف معني دار دارد ،بطوري که
افراد دارای ژنوتیپ  +/+نسبت به افراد دارای ژنوتیپ  -/-از میانگین باالتری
در صفت وزن بدن در سن دوازده هفتگي برخوردار بوده اند (جدول .)4
 Fengو همکاران ( )5بعد از تعيين چند شکلي ژن  GHبه روش PBR
(روش اس��تفاده شده در این مقاله) ،دو آلل ،با سه ژنوتيپ به دست آوردند.
آن��ان پس از بررس��ي آماري ژنوتيپ هاي حاصل بيان داش��تند که وزن در
 140روزگي با ژنوتيپ هاي حاصل رابطه معني داري نداش��ت (.)P≥0/88
نزدي��ک تري��ن صفت به وزن در  140روزگ��ي در تحقيق حاضر صفت وزن
بدن در س��ن بلوغ جنس��ي بود که رابطه معني داري با ژتوتيپ هاي حاصل
از ژن  GHنداش��ت ( .)P≥0/18و  Nieو همکاران ( )14چند ش��کلي ژن
 GHرا ب��ا صفت وزن بدن در تمام س��نين و صفت افزاي��ش وزن روزانه در
"
هفت��ه هاي ي��ک تا  4بررس��ي و يک رابطه معن��ي دار بين اي��ن صفات و
ژنوتيپ ه��اي حاصل از ژن  GHرا گزارش نمودند .در مطالعه حاضر نتايج
حاص��ل از آنالي��ز واريانس در مورد صف��ت وزن در يک روزگي نش��ان داد
ک��ه اختالف بين واريان��س هاي کليه اثرات از جمل��ه ژنوتيپ ها معني دار
نب��ود (جدول  .)4بطور کلي تحقيقات انجام ش��ده روي ژن  GHو GHR

(پژوهشوسازندگی)

همبس��ته بودن اين ژن ها را با صفات توليد تخم نشان مي دهد ( .)9 ، 5با
توجه به تحقيقات قبل��ي و وجود رابطه معني دار بين صفت تعداد روزهاي
تخ��م گذاري و ژن  ،GHRو عملکرد پايين ژنوتيپ هاي ،)11( BBش��ايد
بت��وان يکي از داليل فرواني کم آل��ل  Bرا در گله مرغ بومي مازندران تاثير
صف��ت تعداد روزهاي تخم گذاري دانس��ت که به عن��وان معيار انتخاب در
ش��اخص انتخاب اعمال ش��ده ،ک��ه البته اين گفته نيازمن��د نمونه گيري و
بررسي بيش��تر است .اثر ژن  GHروي صفت وزن در هشت هفتگي تمايل
براي معني دار ش��دن را نش��ان داد اما معنی دار نبود ( )P≥0/07اما اثرات
جن��س و هچ معن��ي دار ولي اثر مادري معني دار نبود اثر جايگاه ژني GH
روي صف��ت وزن در دوازده هفتگي معني دار بود ( .)P≥0/03اثرات جنس
و ه��چ معني دار اما اثرات مادري در مورد اين صفت نيز معني دار نبود .اثر
ژن  GHروي صف��ت وزن در زمان بلوغ جنس��ي معن��ي دار نبوده و از بين
مولفه هاي مدل تنها اثر هچ معني دار بود .مقايسات ميانگين نشان داد افراد
داراي ژنوتيپ  +/+داراي ميانگين وزن دوازده هفتگي بيش��تري در مقايسه
ب��ا افراد داراي ژنوتيپ  -/-بوده اما اختالف بي��ن افراد داراي ژنوتيپ  +/+و
 -/با افراد داري ژنوتيپ  -/+معني دار نبود .نتايج بدست آمده در تحقيقحاضر نشان مي دهد که آلل  +در بهبود فرايند رشد در سن دوازده هفتگي
در طي��ور موثر مي باش��د .با توجه به عملک��رد فيزيولوژيکي دو ژن  GHو
گيرنده آن که در سلول به سمت ايجاد کمپلکس  GH-GHRهدايت و به
دس��تگاه گلژي مي روند ،که اين رويداد با الگوهاي رها کننده چند بخش��ي
 ،GHدر طول دوره رشد مرتبط مي باشد (.)10
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شماره  ،91نشريه علوم دامی ،تابستان 1390
جدول  -4نتایج آناليز واريانس صفات مورد بررسي مربوط ژن GH

صفات

ارزش ها

PVALUE

فنوتيپي

0/40

اصالحی

0/51

فنوتيپي

0/07

وزن بدن در سن يک روزگي

وزن بدن در سن هشت هفتگي
اصالحی

0/75

فنوتيپي

* 0/03

اصالحی

0/29

فنوتيپي

0/26

وزن بدن در سن دوازده هفتگي

وزن بدن در زمان بلوغ
0/48

اصالحی
*= معني دار در سطح احتمال 0/05
جدول  -5مقايسات ميانگين ژنوتيپ هاي مختلف ژن  GHدر ارتباط با صفت BW12

ژنوتيپ

ميانگين وزن بدن در دوازده هفتگي

+/+

949±16/7 a

-/+

905±19/7 ab

-/-

800±76/9 b

حروف متفاوت اختالف ميانگين ها در سطح احتمال  0/05را نشان مي دهد

شکل  -1تعیین ژنوتیپ براساس الگوی قطعات هضم شده ژن  GHدر مرغان بومی مازندران (اعداد روی شکل نشان دهنده تعداد جفت باز در
هر قطعه برش خورده از  DNAمی باشندوژنوتيپ ها به صورت  +/- ،+/+و  -/-در شكل نشان داده شده است)
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(پژوهشوسازندگی)

... چندشکلی در جایگاه های

 در مرغان بومی مازندران (اعداد روی شکل نشان دهنده تعداد جفت باز درGHR  تعیین ژنوتیپ براساس الگوی قطعات هضم شده ژن-2 شکل
) در شكل نشان داده شده استBB  وAA  می باشند و ژنوتيپ ها به صورتDNA هر قطعه برش خورده از
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